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ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1 “

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được câu hỏi của Quý 
Độc giả do Ban Biên tập cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ gửi 
và đề nghị có ý kiến giải đáp, hướng dẫn về chứng nhận, công bô hợp quy phù họp 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về sản phấm chiếu sáng bằng công nghệ LED. Vê vân đê này, Tông cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiên như sau:

1. về tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm:
Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký và tổ chức thử nghiệm được 

chỉ định được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đăng tải công khai trên 
Cổng Thông tin điện tử tại địa chỉ: www.tcvn.gov.vn. Do đó, đề nghị Quý độc giả 
truy cập thông tin tại địa chỉ nêu trên đê lựa chọn tô chức chứng nhận phù họp với 
hoạt động của doanh nghiệp.

2. về công bố họp quy:
Tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 

02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 
đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố họp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lưòng Chất lượng tỉnh, thành phố. Hồ sơ công bố họp quy và trình tự, thủ tục 
công bố họp quy được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư 
số 02/2017/TT-BKHCN. Do đó, đề nghị Quý Độc giả nghiên cứu các quy định về 
công bố hợp quy tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT- 
BKHCN để thực hiện.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Quý độc giả biết, 
t’ —  ' ■

Số: A M  /TĐC-HCHQ Hà Nội, n g à y ịl  thảng 4 năm 2020
V/v vướng măc liên quan đến triến khai 

QCVN 19:2019/BIOỈCN về thiết bị 
chiếu sáng bằng công nghệ LED

Kính gửi: Độc giả Nguyễn Thùy Dương

- Như trên;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ KHCN;
- Lưu VT, HCHQ.
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